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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávání mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO není odpovědná za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
ISO 10302-2 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 43 Akustika, subkomisí SC 1 Hluk.
Toto první vydání ISO 10302-2 spolu s ISO 10302-1 zrušuje a nahrazuje ISO 10302:1996.
ISO 10302 se skládá z následujících částí se společným obecným názvem Akustika – Měření hluku šířeného
vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí:
– Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem
– Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí

1 Předmět normy
Tato část ISO 10302 obsahuje hladiny vibrací malých ventilačních zařízení, dále AMD, s montážními
rozměry (přes patky) menšími než 0,48 m ´ 0,90 m pro přetlakové zkušební zařízení s maximálními
rozměry, definované v ISO 10302-1 a menšími než 0,18 m ´ 0,3 m při polovičních rozměrech
přetlakového zkušebního zařízení.
Pokrývá všechny typy AMD, které mohou být samonosně namontovány na výstupní nebo vstupní
rovině zkušebního přetlakového zařízení, jak je stanoveno v ISO 10302-1.
Postupy určené v této části ISO 10302 stanovují metody pro určení hladin vibrací, které by malé AMD
vyvodily v průměrné konstrukci, používané v zařízení pro informační technologii a pro
telekomunikace. Metody stanovené v této části ISO 10302 umožňují určení vyvolaných hladin vibrací
jednotlivého AMD, které je zkoušeno. Tato data mohou být použita pro určení statistických hodnot
hladin vibrací výrobních sérií, pokud jsou hladiny měřeny pro několik jednotek z těchto sérií.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

